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: "للشبابالتطوٌر القٌادي "مقدمة لبرنامج 

: "التوستماسترز العالمٌة"برنامج التطوٌر القٌادي للشباب المقدم من منظمة 

و القٌادة وذلك لتمكٌنهم من  تواصل و الخطابةلتطوٌر قدرات الشباب على ال أُِعّد هذا البرنامج خصٌصا ً

ارة عن ورشة عمل هذا البرنامج هو عب. القٌام بمهام قٌادٌة ناجحة كفٌلة بمواجهة تحدٌات العصر الحدٌث

و من خبلل هذه األجزاء سوؾ ٌتم تدرٌب الشباب . مكونة من ثمانٌة أجزاء ٌتم تقدٌم كل جزء خبلل ساعتٌن

و بنهاٌة هذه . و على فنون اإلصؽاء و تقٌٌم الخطب االجتماعاتعلى تحضٌر و إلقاء الخطب وعلى إدارة 

مقدرتهم على التواصل مع اآلخرٌن و هذا ٌتعلق بما فًفً النفس ثقة عند الشباب الالورشة ٌفترض أن تنمو 

. بدوره سٌدفعهم قدما ً إلى األمام إن شاء هللا

؟ "التطوٌر القٌادي للشباب"برنامج  دأتبكٌف 

هذا البرنامج لمجموعة من  قدموابؤن يُ  أحد أندٌة التوستماسترزفً  أعضاء الهٌئة التنفٌذٌة عندما ٌقرر

حٌنها ٌقوم رئٌس النادي . البرنامج لهم بإٌجاز شرح ٌتم و بذلك ضاء الناديٌتم إخبار بقٌة أعالشباب فإنه 

ط للبرنامج و كذلك القٌام لٌحمل على عاتقه مهمة التخطً "منسق البرنامج"بتعٌٌن أحد األعضاء لكً ٌكون 

وا ما خبرة الذٌن أكملالوٌراعى فً اختٌار منسق البرنامج أن ٌكون من ذوي . لمجموعة من الشباب تقدٌمهب

حٌنها ٌقوم . فً مسار برنامج التوستماسترز للتواصل "المتمكن تواصلمال"تة خطب من دلٌل ال ٌقل عن س

 .كً ٌساعده على القٌام بتخطٌط و تنفٌذ البرنامجلباختٌار مساعدا ً له " منسق البرنامج"

أٌن تختار مجموعة من الشباب لحضور البرنامج؟ من كٌف و 

بالمشاركة  ٌتوجب على المنسق إٌجاد مجموعة من الشباب الراؼبٌن ،هذا البرنامج متقدي عندما ٌقرر النادي

الشبابٌة  األنشطة مراكز ختٌار المشاركٌن هًال ألماكنأفضل امن و . من مثل هذه البرامج االستفادة و

كادٌمٌات األ الجمعٌات، المدارس و وفة اكشو فرق الالمدنٌة الرٌاضٌة و النوادي المساجد و  فًالموجودة 

كؤئمة المساجد و مدٌري  ماكنتصال بالمسئولٌن فً هذه األوعلى المنسق القٌام باال .الخاصة و ؼٌرها

القٌام بإعطائهم نبذة عن هذا البرنامج و فوائده و  و ، والنوادي الرٌاضٌة والكشفٌة و الجمعٌاتالمدارس

و  .و سٌجد إن شاء هللا تجاوبا ً جٌدا ً منهم األماكنالتنسٌق معهم حول وقت و جدول تقدٌم البرنامج فً تلك 

إلعبلن عن هذا البرنامج و التسوٌق له أمام الطبلب و فً المنسقٌن ل الفرصة المدارس وفردة ً ما تعا

. و لربما سمحوا لهذا البرنامج أن ٌقدم فً الوقت الرسمً للدراسة أو بعده مباشره المدرسٌن

فحسب بل ٌمكن للمنسق أن ٌبحث عنهم فً  الشبابٌةالتجمعات و ال ٌقتصر البحث عن المشاركٌن على 

جمٌع أنحاء المجتمع وكل ما علٌه هو أن ٌقوم باإلعبلن عن البرنامج قدر اإلمكان سواًء كان فً الصحؾ 

وعادة ًما تقوم المدارس الخاصة و مراكز . أو عن طرٌق المنشورات و الملصقاتالرادٌو /التلفزٌون/المحلٌة

. ٌد العون فً ذلك الترفٌه بمد
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 البرنامج؟ تقدٌمكم ٌكلف 

تقدم منظمة التوستماسترز العالمٌة مواد البرنامج . ال ٌنبؽً أن ٌكلؾ حضور هذا البرنامج المشاركٌن شٌئا ً

و  .الفعالعلى التواصل  قادة المستقبلو الشباب  تدرٌبو ذلك إلٌمانها برسالة  .ر رمزٌة جدا ًللنادي بؤسعا

. منها و إعفاء المشاركٌن ة تحث نوادٌها على تحمل التكالٌؾلهذا فالمنظم

و . حد أعلىك صشلخمسة و عشرٌن إلى  -كحد ادنى-شخصاَ  عشرٌنالفصل القٌاسً لـ حجم ٌجب أن ٌتسع

من المركز الرئٌسً ( 811رقم الكتلوج )طلب حقٌبة تدرٌب واحدة إلى  اجتحتس شخصاً  عشرٌنلتدرٌب 

دلٌل نسخة واحدة من على ( 811 رقم الكتلوج)تحتوي هذه الحقٌبة ". لمٌةالتوستماسترز العا"لمنظمة 

. البرنامج للمشاركٌن تمامضافة إلى خمس نسل من شهادات إباإل مشاركمع خمسة نسل من دلٌل ال المنسق

حسب  تمام البرنامجو شهادات إ( 805 رقم الكتلوج)أٌضا بطلب نسل إضافٌة من دلٌل المتدرب ٌجب القٌام 

و التً ( 803 رقم الكتلوج)باإلمكان أٌضا ً طلب حقٌبة المعلومات الخاصة بالبرنامج و . المشاركٌنعدد 

ٌة عن اإلخبار النشراتنماذج عدٍد من باإلضافة إلى  المطوٌات التسوٌقٌة للبرنامجنسل من  10توي على تح

. بمواد التوستماسترز خاصال كتالوجالكانك الرجوع إلى لمعرفة األسعار وطرٌقة الطلب  بإم .البرنامج

إعادة طباعة و . بحقوق الطبع و تباع بؤرخص األسعارمصانة للشباب  التطوٌر القٌاديجمٌع مواد برنامج 

.  هذه المواد هو مخالفة لحقوق الطبع

: رعاٌة البرنامج

عضاء و أ .للشباب التطوٌر القٌاديالمعترؾ بها لبرنامج الرسمٌة و  أندٌة التوستماسترز هً الراعٌة

بإمكان نادٌٌن أو أكثر من نوادي التوستماسترز . مواد هذا البرنامج بتقدٌم المخولونهم من  سترزاالتوستم

. نادي واحد فقط هو أن ٌكون الراعً الرسمً للبرنامج مكني ولكن .تقدٌم هذا البرنامجعلى  أن ٌتعاونوا

 انفقد ٌنتج عنهاٌكن هناك خطورة لم  ام ، من ؼٌر التوستماسترز،ٌسمح بالتعاون مع مجموعات أخرى

كما ٌنبؽً أن ال ٌكون الدافع لمثل هذا التعاون التملص من مسئولٌة تقدٌم البرنامج .  "التوستماسترز"تنا هوي

الرعاٌة النقدٌة مقبولة و ٌمكن أن ٌقدر صاحبها و . وال ٌسمح إطبلقا بتقاسم الرعاٌة. مصارٌفه لحمت من أو

 ".كـراعً مشارك"  اعتبارهلكن لٌس عن طرٌق 

: العشاء الختامًحفل 

الثامن بل ٌجب أن ٌلً ذلك إقامة حفل عشاء ٌحضره آباء  االجتماعال ٌنبؽً أن ٌنتهً البرنامج بانتهاء 

الفرصة خبلل هذا الحفل  من المشاركٌنٌتم إعطاء . المشاركٌن و أصدقائهم و بعض شخصٌات المجتمع

على مجهودهم و  جمٌع المشاركٌن كما ٌتم تكرٌم .الل البرنامجخ من ااكتسبوه التً المهارات الستعراض

. إتمام البرنامج شهادات وننحٌم

: مع نهاٌة البرنامج

خرٌجً هذا  أعضاءه إنشاء نادي ٌضم عن إمكانٌةامج التطوٌر القٌادي للشباب نبر يمنسق تساءلما ي عادةَ 

فً نشاطات أخرى و  االنخراطب من الخرٌجٌن طلَ بل ٌنبؽً أن يُ  .ال ٌنصح القٌام بمثل هذا العمل. البرنامج
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البرنامج  ز الراعٌة بدعوة خرٌجًفً الؽالب تقوم أندٌة التوستماستر. ممارسة ما اكتسبوه من مهارات

هاراته من ممارسة م بهذا ٌتمكن الخرٌج. الساحة موضوعات المشاركة فً فقرة ماعاتها وللمشاركة فً اجت

. البرنامجتقدٌم هذا  من معمله على نتائجالتعرؾ كما ٌتمكن النادي من 

: اإلشهار

ٌتم إشهار برنامج و . للشباب من أعمال النادي المستمرة التطوٌر القٌاديٌنبؽً أن ٌكون اإلشهار لبرنامج 

 فً جمٌع وسائلو ٌتم نشر تلك األخبار  .بشكل دوري" أخبار"لشباب عن طرٌق تحرٌر ل التطوٌر القٌادي

وتقوم منظمة  .واألعمال التً قام بها المشاركون و فوائده لبرنامجمواد اشرح  ٌتم و ةالمحلً عبلماإل

التوستماسترز العالمٌة ببٌع نماذج لمثل هذه األخبار الدورٌة بإمكانك اإلطبلع على سعرها و طرٌقة طلبها 

. التوستماسترزمن الكتالوج الخاص بمواد 

: إلغاء تسجٌل البرنامج

بإلؽاء الحاجة إلى أن ٌقوم منسقو برامج  1999ٌولٌو عام  1من  ابتداء ز العالمٌةمة التوستماسترقامت منظ

ٌنبؽً  بدال ً عن ذلك. لشباب بتسجٌل ذلك فً المنظمة كمقدمة لنٌل الشهادة من المنظمةل يالقٌادالتطوٌر 

و ٌتم . (1328 الكتالوجرقم " )سجل إنجازات العضو"أن ٌسجلوا إنجازاتهم فً  المدرٌٌنعلى المنسقٌن و 

حٌث ٌمكنه " المتواصل المتقدم الذهبً"هذه اإلنجازات عندما ٌتقدم العضو بتعبئة الطلب لنٌل شهادة  استخدام

. حٌنها استخدام هذه المعلومات التً ٌجب أن ٌصادق علٌها نائب الرئٌس للشئون التعلٌمٌة

أو أكثر برنامجا  ساعدٌنخمس معلى منسق واحد و  ٌشتمل" لشبابل التطوٌر القٌاديبرنامج "أي ٌعتبر 

 زٌداً كمنسق فإن  زٌدمشارك حٌث شارك فٌه  15مج لـ بتقدٌم البرناعلى سبٌل المثال لو قام النادي ؾ. منفرداً 

. حتى لو ساعده عدد ٌ آخر من األعضاء" منسقا ً"فقط أن ٌعتبر هو من ٌجوز له 

وٌر فٌه أو اقتباس منه ٌعتبر نقضا ً لحقوق ٌجب تقدٌم البرنامج كما تقدمه منظمة التوستماسترز و أي تح

". المتواصل المتقدم الذهبً"الطبع ال ٌستحق معه من نسقه أن ٌتؤهل لنٌل شهادة 

: قبل أن تبدأ

 جلسات من جلسةلكل الوافً أن تقوما بالتحضٌر ( مساعد المنسق)و مساعدك ( المنسق)ٌنبؽً علٌك أنت 

دلٌل )الواردة فً دلٌل المشارك و ما ٌقابلها من المواد فً هذا الدلٌل  اعاالجتمأوالً قم بقراءة مواد  .البرنامج

 المنسقٌحتوي دلٌل المشارك و دلٌل  ،لمساعدتكماو . راجع مع مساعدك المسئولٌات المناطة بكما(. المنسق

لجداول را جدوال ً أكثر تفصٌبل من هذه ابإمكانكما أن تحضِّض . اجتماعفً بداٌة كل قسم على جدول عام لكل 

على نسخة من لبلجتماع من المشاركٌن فً هذا البرنامج  تؤكد من حصول أعضاء الهٌئة اإلدارٌة. العامة

. ٌوجد نموذج لمثل هذه الجداول فً نهاٌة هذا الدلٌل .االجتماعاتهذه الجداول قبل 
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: المواد

ٌستحسن أن . العرض اتأدوعن طرٌق استخدام  المحاضرات والدروس إلقاءمهاراتك فً بإمكانك تحسٌن 

 قدرمن حصول المشاركٌن على أكبر  ٌحتوي الفصل على سبورة و حامل لؤلوراق مع مطرقة و ذلك للتؤكد

. االجتماعمن الفائدة خبلل 

الخبرات عن طرٌق تكلٌفهم  ندع الشباب المشاركٌن ٌكتسبو". بنفسك اعمله"تذكر بؤن مبدأ هذا البرنامج هو 

تقتصر وظٌفتك . ٌمكنك أن تشرح و توضح الكٌفٌة و لكن دع العمل و التحكم لهم. بؤنفسهم االجتماعبإدارة 

فلو شعرت بؤن  .المشاركٌن رؼبات قم بتكٌٌؾ البرنامج لٌبلئم. اإلرشادو  كمنسق على التشجٌع و التصحٌح

عدم و لو شعرت بؤن . بعض المواد مستعصٌة الفهم بالنسبة لهم قم بتبسٌطها لهم حتى ٌتسنى لهم فهمها

 اجتازت االجتماعاتو لو . الحرفً بالجدول كما أعد مسبقا ً سٌسهل العملٌة بالنسبة لهم فقم بذلك االلتزام

البرنامج مناسبا ً لك و للمشاركٌن و للوقت  اجعل. عن بعض المواد االستؽناءالوقت المحدد فبإمكانك 

. المحدد

 االسترخاءحتى ٌتسنى للمشاركٌن  اجتماع و لو سمح الوقت قم بإعطاء فسحة لمدة عشر دقائق خبلل كل

. قلٌبلً 

 األول االجتماع

 االجتمبعبث رئبستفي مقذمت 
 :األهداف

لشباب ل التطوٌر القٌاديبرنامج ب تعرٌؾ المشاركٌن -

 بٌن المشاركٌن تعاونجوَّ من الوّدٌِة وال إنشاء -

 ٌة للمشاركٌنحالال حدثتحدٌد قدرات الت -

  االجتماعات رئاسةِ ِئ مبادالمشاركٌن ب عرٌؾ ت -

 

 :جدول األعمال

 ظامتنالل الدعوة والمقدمة . 1

 "تعرؾ على زمبلئك المشاركٌن فً البرنامج" تمرٌن. 2

 االجتماعات رئاسة ةمناقش. 3
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 4و 3 و 2 و 1 الجتماعاتلأعضاء الهٌئة اإلدارٌة نتخاب ا الترشٌح و .4

 أو متحدث؟ كخطٌبكٌؾ تقٌم مهاراتك .5

 الثانً لبلجتماعالمهام توزٌع و ُمناقشة  .6

 رفع االجتماع. 7

 :لالنتظامالمقدمة و الدعوة . 1

فتتُح )ظام تنالبالدعوة ل برنامجمنّسُق ال قومي األوِل، الجتماعوفً ا. له المراسم المبلئمةب اجتماعُكّل ح تفتيُ  ٌَ َس

ٌُرّحُب المنسّ . العلمدعاء أَو تحٌة قد ٌبدأ ب(. األخرى االجتماعات باقً االجتماعرئٌس  ق بالمشاركٌن، ثّم 

ٌَعطً علٌهم دلٌل المشاركٌُوّزُع   و مراجعةلشباِب، ل التطوٌر القٌادي نبذه مختصره عن برنامجِ  همو

ِجُب أَْن ُتتضّمنَ كما  .المشاركَ  دلٌل محتوٌات  :النقاط التالٌة النبذة المختصرة على ٌَ

 .فً أؼلب األحٌانِ ، الحٌاة هذه فً كحارٌن ُتحّدُد نجآلخلأفكاِرَك بشكل واضح إْبداء على القدرة إن  -أ

 .خبلل الممارسةِ  من المهارات الخطابٌة الجٌدة تكَتَسب -ب

ْف على" تمرٌن  –2  : "زمالئك المشاركٌن فً البرنامج َتَعرَّ

و  ٌحةمربٌئة  هٌئةتَ إلى  المشاركون ٌحتاج، للشباب التطوٌر القٌادي ِمْن برنامجِ الفائدة للحصول على  -أ

ٌَجري المنّسق تمرٌن مثل للُمَساَعَدة على َخْلق و . مشجعة لهم بؽرض أن ٌصبح " إحماءِ "هذه البٌئِة، 

 .أمام المجموعةِ  تحدثمع بعضهم البعض وٌبدءون بال نيالمشاركون متآلؾ

 التمرٌن

 .ٌكون ممن ال ٌعرفهم، وٌفضل أن له زمٌبلِمْن ُكّل مشارك أن ٌختار  اطلبْ   -أ

وا ما ٌمٌزهم عن ٌَكتشؾَ و الهدؾ هو أن  زمبلئهم شخصٌة مع تمقاببلبؤن ٌجروا مشاركٌن من الأطلب  -ج

ما : " األسئلة ما ٌلً و من األمثلة على هذه .زمٌله ٌسؤلل  ُكّل مشاركل ثبلث دقائقَ ستخصص مدة  .ؼٌرهم

 .الَوقت المنّسُق بحساببٌنما ٌقوم ".  هل لدٌك خطط لمستقبلك المهنً؟" و " هً هواٌاتك؟

إلى المجموعِة،  زمٌلهّل شخص أن ٌقدم ِمْن كُ  اجمع األعضاء و اطلب، تتم المقاببلت الشخصٌةَبْعَد أَْن   -ج

. المقابلة الشخصٌة تلك علٌها من حصلالمعلوماَت التً  حسب

 : االجتماعات رئاسةِ مبادِئ مناقشة  -3

و هذه بعض النقاط . المشاركَ دلٌل  لمادة منلك على امستعٌنا بذ، االجتماعات رئاسةِ ٌُناقُش المنّسُق مبادَئ 

 :للتذكٌر و التؤكٌد

 .ِة فً ُكّل المنظماتِ يعاُمناقشِة الجمال رئاسة االجتماعات و قوانٌن أنظمة و و قواعدخدم ستت  -أ
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الرئٌس  ٌعرؾكما . مرأٌهٌسمع ي أن ؾ الحقّ ألقلٌة ل و أن ،ألؼلبٌةَ ل القرار بؤنّ الرئٌس الجٌد  ٌَْعرؾُ   -ب

". البرلمانٌة اتاءاإلجر"االجتماع أَو  قوانٌن أنظمة و و قواعد

 :4و 3و  2 و1لالجتماعات  اإلدارٌةأعضاء الهٌئة  وانتخابالترشٌح . 4

 عن طرٌق القوائم االنتخابٌة ، أمٌن المراسم، وأمٌن السرو نائب رئٌس، و للرئٌِس،  انتخاباٌَجري المنّسُق 

 كما ٌوجه المنسق أعضاء الهٌئة اإلدارٌة. دلٌلهذا ال فً نهاٌة المشارَك و دلٌلفً  ذلك كما لُّخصَ 

. الدلٌلهذا  فً نهاٌةدلٌل المشارِك وِمْن  42صفحِة ال فً مبٌنجباِتهم، كما هو والبلجتماعات و ٌعرفهم ب

ٌُوجَ  باَستبلمُ  الرئٌس الُمنتخب ٌبدأ  .عند الضرورةمن قبل المنسق  هقٌادَة االجتماع، لكن 

 كٌؾ تقٌم مهاراتك كخطٌب أو متحدث؟. 5

ْدعو  ؤْمُر و ، إلى المنصة الرئٌس المنّسقِ ٌَ ٌَ كٌؾ تقٌم  " التقٌٌم الشخصً ٌن إلْكمالالمشاركبدوره الذي 

 .إلى الرئٌسِ  منصةالمنّسُق ال عٌديُ  ثم .ل المشاركدلًِمْن  5صفحِة  فً " مهاراتك كخطٌب أو متحدث؟

   :                                                                                                                            الثانً لالجتماع ماالمهو توزٌع ُمناقشة . 6

ْدعو   مُ يقدّ تُ و دادعإلاٌة َكٌؾَ  ٌُناقشُ كما  .الثانً جتماعالا لُمَناَقَشة مهامِ  إلى المنصة،، المنّسقمساعد الرئٌس ٌَ

ُكّل  و ٌحث ٌوجه مساعد المنسق. شاركِ الم دلٌل فًالثانً  جتماعاالفصل  مبٌن فً هو كما بخطال

المشاركٌن إلِْعداد  ٌُخّصُص ُثلث .فصل االجتماع األول والثانً فً دلٌل المشاركِقراءة  على المشاركٌن

 ُثلثو  ،كحد أقصى -قائقخمسة دإلى  -كحد أدنى -دقائق أربعةفً مدة تقدر ب ثانًال لبلجتماع همخطاب

مساعد  عٌديثم . الرابعِ  لبلجتماع المشاركٌن إلعداد خطبهم الثالِث، وُثلث لبلجتماعبهم خطإلعداد  المشاركٌن

 .المنصة إلى رئٌس االجتماعالمنسق 

 :رفع االجتماع. 7

  . االجتماع رفعٌعلن عن  من ثمالقادِم و االجتماعومكان  وقتو  تارٌلٌُعلُن الرئٌُس   

الثانً  االجتماع

 خطببتالمقذمت في 

 :األهـداف 

 مهارات الخطابةالمشاركٌن على تطوٌر مساعدة  -

 تعرٌؾ المشاركٌن بمبادئ و أهداؾ التقٌٌم -

 :جدول األعمال

 لبلنتظاموالدعوة المقدمة . 1
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 تقدٌم الخطب. 2

 تقٌٌم الخطب. 3

 مإثرةمناقشة عناصر الخطبة ال. 4

 .الثالث لبلجتماعلمهاِم ُمناقشة و توزٌع ا. 5

. رفع االجتماع. 6

 :لالنتظامو الدعوة المقدمة . 1

من ٌرحب بالمشاركٌن و ثّم . العلمتحٌة بأَو / دعاء ثم ٌبدأ ب. ظامتنلبلوالدعوة  االجتماعبافتتاح الرئٌس  ٌقوم

. المنّسق ثم ٌقدم

 :تقدٌم الخطب. 2

اإلشارة  فًو ذلك ( ضواء الملونةأو األ)وان أللا طاقاتلب ركٌن عملٌة استخدام المٌقاتًللمشا منسقٌشرح ال

دقائق مع فترة سماح ال  ةإلى خمس ةبٌن أربعما تراوح يالتً ٌجب أن و الخطب الذي استؽرقه وقت إلى ال

تشؽٌل  استخدام البطاقات الملونة أو ئول عننائب الرئٌس هو المس. تتجاوز ثبلثٌن ثانٌة زٌادة ً أو نقصانا ً

الرابعة و البرتقالً عند  ضاء اللون األخضر عند الدقٌقةيُ . فً حالة استخدامها الملونة ضاءة اإل أجهزة

ٌقوم . الخطٌب نصرؾو ٌبقى مضاء حتى ي خامسةو األحمر عند الدقٌقة ال لدقٌقة الرابعة وثبلثون ثانٌةا

ٌقوم المنسق  لمنصةو ٌنصرؾ من ا وبعد أن ٌنتهً الخطٌب األول الخطٌب األول تقدٌمالمنسق بعد ذلك ب

. جمٌع الخطباء من تقدٌم بتقدٌم الخطٌب الثانً و هكذا إلى أن ٌنتهً

 :تقٌٌم الخطب. 3

.  بمبادئ و أهداؾ التقٌٌملمشاركٌن لتعرٌؾ ا مساعد المنسقالرئٌس  ستدعًي

شمل بشرح التقٌٌم كما هو موضح فً القسم الثانً من دلٌل المشارك مع مراعاة أن ي مساعد المنسقٌقوم 

: الشرح النقاط التالٌة

ٌنبؽً أن ٌكون التقٌٌم إٌجابٌا ً وودٌا ً و شخصٌا ً و حاوٌا ً لبعض اإلرشادات التً تساعد على  - أ

 . تطوٌر المهارات

أنت لم "،  ،"....أن لك كان ٌنبؽً : "ٌنبؽً تفادي جمل التعنٌؾ المباشرة كتلك الجمل التً تبدأ هكذا - ب

 ..."حاِوْل أن "، ..." 

المشاركٌن بؤنه سٌتولى بنفسه تقٌٌم أول خطبتٌن لكً ٌوضح لهم كٌؾ تتم عملٌة التقٌٌم  ساعد المنسقمٌخبر 

وأنه سٌترك المشاركٌن لٌقوموا بتقٌٌم الخطباء اآلخرٌن على شكل مجموعات و ذلك باستخدام نماذج التقٌٌم 

. فً دلٌل المشارك

. االجتماعبتقٌٌم  مساعد المنسقو بعد أن ٌتم تقٌٌم الخطب ٌقوم 



10 
 

تنظٌم و إلقاء الخطبة كما هو كٌفٌة ٌقوم المنسق بمراجعة سرٌعة ل:لمؤثرةالخطبة ا مناقشة عناصر. 4

 .للرئٌس منصةو بعدها ٌقوم بتسلٌم ال موضح فً دلٌل المشارك

 :الثالثة لالجتماعُمناقشة و توزٌع المهاِم . 5

ر  حسب التعلٌمات  تالًال لبلجتماع تهمنهم إعداد خطب المشاركٌن بؤن على كل واحد ثلثَ  مساعد المنسقٌَُذكِّض

الثالث  االجتماع فصل مواد ٌقرإواثم ٌطلب منهم أن . من دلٌل المشارك الثانً االجتماعفصل الموجودة فً 

. للرئٌس منصةو بعدها ٌسلم ال

 :رفع االجتماع. 6

و بعدها ٌعلن  الثالث جتماعاالوقت  و ٌعلن عن تارٌل و االجتماع اٌشكر الرئٌس جمٌع من شارك فً هذ

. االجتماع رفع نع

االجتماع الثالث 

 انخطب االرتجبنيتفي مقذمت 

 :األهـداف

. السماح للمشاركٌن فً المجموعة الثانٌة لتطوٌر مهاراتهم الخطابٌة -

. مساعدة المشاركٌن على تطوٌر قدرات ومهارات الخطابة االرتجالٌة -

 .مجموعات والحوار فً لنقاشا مهارات علممساعدة المشاركٌن لت -

 :جدول األعمال

 الدعوة لبلنتظام و قراءة محضر االجتماع المقدمة و. 1

 الخطب تقدٌم. 2

 تقٌٌم الخطب. 3

 مناقشة عناصر الخطابة الجٌدة. 4

 رابعال لبلجتماعُمناقشة و توزٌع المهام . 5

 رفع االجتماع. 6
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 :تماعو قراءة محضر االج لالنتظامالمقدمة و الدعوة . 1

ٌُرّحُب بالمشاركٌن وي .العلمٌُفتح االجتماع بدعوة من الرئٌس لبلنتظام ومن ثم ٌبدأ بدعاء أَو تحٌة  قدم وبعدها 

 .منسقو بعدها ٌقدم ال. أمٌن السر لقراءة محضر االجتماع الثالث

: الخطبتقدٌم . 2

دقائق  ةخمس إلى ةأربع بٌنما راوح مدة الخطب وتت. التوقٌت للمشاركٌن وإجراءات إشاراتٌشرح المنسق 

استخدام بطاقات  عن المسئولوٌعتبر نائب الرئٌس هو .  ثبلثٌن ثانٌةلمدة النقصان  أوالزٌادة  إمكانٌةمع 

عند الدقٌقة الرابعة وٌضاء اللون  األخضروجدت بحٌث ٌضاء اللون  نإالتوقٌت  أجهزةتشؽٌل األلوان و 

و ٌبقى مضاء حتى  عند الدقٌقة الخامسة األحمرنٌة وٌضاء اللون الرابعة وثبلثٌن ثا الدقٌقةالبرتقالً عند 

 بدأ بتقدٌم الخطٌب الثانً ي ،ن ٌنصرؾوبعد إ .الخطٌب األول المنسق ٌقدموبعد ذلك . ٌنصرؾ الخطٌب

 .الخطباء جمٌعوهكذا إلى أن ٌنتهً من تقدٌم 

: تقٌٌم الخطب. 3

لمشروحة فً الفصل الثالث من التقٌٌم وا إرشاداتدام مجدداً فرٌق التقٌٌم وذلك باستلمساعد المنسق ٌقود 

. ومن ثم ٌقٌٌم االجتماع. دلٌل المشارك

: موضوعات الساحة فقرة تقدٌم. 4

شرح الؽرض من فقرة يومن ثم فً التو واللحظة القدرة على سرعة التفكٌر  أهمٌةٌشرح المنسق 

راجع كٌفٌة .  الثالث من دلٌل المشارك محتوٌات الفصل إلىموضوعات الساحة وذلك باالستعانة والرجوع 

: على النقاط الثبلث التالٌة وأكدوالخطبة بسرعة  األفكارتنظٌم 

. هتماماالمحسوسة وتستحق اقعٌة و وو المطروحة منطقٌة  األفكار تكون أنٌجب  . أ

ادعم ( 2. تكون محددة أناطرح وجهة نظرك بشرط ( 1: تنظٌم الحدٌث حسب التالً إمكانٌة . ب

 .لخص( 4. استعرض وجهة نظرك( 3. وراءهامن  األسبابنظرك بطرح  وبرر وجهة

ٌتحدث كل خطٌب لمدة تتراوح بٌن الدقٌقة والدقٌقتٌن  أنفقرة موضوعات الساحة على  ٌقدممن سعن  أعلن

تشؽٌل باستخدام بطاقات األلوان و  نائب الرئٌس ٌقوم.  النقصان بخمسة عشر ثانٌة أوالزٌادة  إمكانٌةمع 

دقٌقة ونصؾ  إكمالعند  األصفردقٌقة واحدة وٌضاء  إكمالعند  األخضرٌضاء  أنتوقٌت على جهاز ال

. و ٌبقى مضاء حتى ٌنصرؾ المشارك فً موضوعات الساحة دقٌقتٌن إكمالعن  األحمروٌضاء 

طرح مواضٌع مختلفة لكل  وباإلمكان.  األولعن الموضوع ومن ثم ٌستدعً الخطٌب  باإلعبلنالمنسق  أٌبد

: طرح جوانب مختلفة لنفس الموضوع وعلى المنسق مراعاة التالً أورك مشا

. االجتماع امشاركات فً هذذٌن لٌس لدٌهم ادوار أو ال األشخاصحاول استدعاء  . أ

 .اختر مواضٌع متنوعة وقابلة للنقاش ولها اهتمام مباشر بالشباب . ب
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: راجع مبادئ النقاش الجماعً. 5

ٌتم  أنعلى .  و مشروح فً الفصل الثالث من دلٌل المشاركي كما هالنقاش الجماع أهداؾٌناقش المنسق 

: النقاط التالٌة إدراج

 واألحاسٌس باألفكارٌشاركوا فً النقاش وٌكون ذلك بالمشاركة  أنكل المشاركٌن على ٌجب  . أ

. والمعلومات

بل على  ،ال ترفض أي فكرة بشكل مباشر أنٌجب  ما، ستخدم النقاش لحل مشكلةيعندما  . ب

وبعدها ٌتم  هاتقٌٌم ٌتم المقترحات ومن ثماألفكار و  المجموعة قائمة سجلت أنٌجب  العكس

 .األفضلاختٌار 

 وإمكانٌةالمشاركة كمجموعات  إمكانٌةالتمرٌن التالً والذي ٌعطً المشاركٌن  إدارةعلى المنسق بعد ذلك 

. حل المشاكل

التمرٌن 

 .أشخاص ةخمس إلى أربعةموعة من مجموعات فرعٌة بحٌث تتشكل كل مج إلىقسم المجموعة  . أ

القائد النقاش وٌدون  دٌري أنعلى و ذلك .  لهم سرأمٌن ٌختاروا قائداً و أناطلب من كل مجموعة 

. ل المجموعةك إلى النقاش تقرٌر نتائج بتقدٌمكذلك  أمٌن السرسٌقوم . المبلحظات أمٌن السر

 :بعض المشاكلعلى  ةلمثاألو من .  مشكلة لٌقوموا بحلها كل فرٌق أعطً . ب

  صدٌقك مساعدته فً الؽش فً االختبار النهائً لكً ٌنجح فً مادة االختبار ٌطلب منك

 وٌستطٌع التخرج فكٌؾ ستتصرؾ؟

 وٌحرموك من مصاحبته فماذا ستفعل؟ أصحابكلدٌك بعدم ارتٌاحهم من احد اوك ٌخبر 

  العضو سببا فً ما ٌكون هذا  ةوسٌئً الخلق وعاد األطوارؼرٌبً  نادٌك فً األعضاءاحد

 المجموعة فكٌؾ ستتصرؾ؟ إرباك

  بإخوانكوالدٌك الرعاٌة واالهتمام  منك ودائما ما ٌطلب إخوانكبٌن  األكبركونك االبن 

الذٌن ٌصؽرونك سناً والذي انعكس بشكل سلبً على مستواك الدراسً وعبلقات  وأخواتك

 ا ستفعل؟فماذ .اإلنصاؾتإمن بان هذا لٌس من  وأنتاالجتماعٌة  وأنشطتك

 .كل مجموعة عشر دقائق لمناقشة وحل المشكلة أعطً . ت

ل ك لىعٌطرحوا مشكلتهم وٌطرحوا الحلول  أنكل مجموعة  أمٌن السربعد عشر دقائق اطلب من  . ث

 .أفراد المجموعة

. الرئٌس إلى لمنصةا إعادةبعد انجاز هذا التمرٌن على المنسق 
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                                                                                                                            :   الرابع لالجتماعُمناقشة و توزٌع المهام . 6

ْدعو  لتذكٌر الثلث الباقً من المشاركٌن والذٌن لم ٌستطٌعوا المشاركة بان ٌستعدوا  مساعد المنسق الرئٌسٌَ

ثم اطلب من كل .  ى محتوٌات الفصل الثانً من دلٌل المشاركعل بناء القادم االجتماعللمشاركة فً 

.  الرئٌس إلى لمنصةالفصل الرابع ثم اعد ا محتوٌاتالمشاركٌن قراءة 

 :رفع االجتماع. 7

.    االجتماع رفعٌعلن عن  القادِم ومن ثم االجتماعوقت، ومكان  وٌُعلُن الرئٌُس تارٌل ،  

 االجتماع الرابع

 تنظيم انخطبت
 :ألهـدافا

. السماح للمشاركٌن فً المجموعة الثانٌة لتطوٌر مهاراتهم الخطابٌة -

. الثانٌة دورةي الرئاسة من خبلل انتخابات الؾ أكبرمساعدة المشاركٌن للمساهمة بشكل  -

 :جدول األعمال

 وقراءة محضر االجتماع الثالث الدعوة لبلنتظام المقدمة و. 1

 الخطب تقدٌم. 2

 موضوعات الساحةتقدٌم فقرة . 3

 تقٌٌم الخطب. 4

 مناثال إلى خمسالمن أعضاء الهٌئة اإلدارٌة لبلجتماعات  انتخاب. 5

مناقشة تنظٌم الخطبة . 6

 الخامس لبلجتماعُمناقشة و توزٌع المهام . 7

 .رفع االجتماع. 8

 :وقراءة محضر االجتماع لالنتظامالدعوة . 1

ٌُرّحُب بالمشاركٌن وبع. العلمومن ثم ٌبدأ بدعاء أَو تحٌة ٌُفتح االجتماع بدعوة من الرئٌس لبلنتظام  دها 

 .وبعدها ٌقدم المنسق.  لقراءة محضر االجتماع السابق أمٌن السرٌستدعً 
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: تقدٌم موضوعات الساحة. 2

الؽرض من فقرة  شرحيومن ثم  .فً التو واللحظةالقدرة على سرعة التفكٌر  أهمٌةٌشرح المنسق 

خمسة بسماح فترة  دقٌقتٌن معمدة  ال تتجاوز خطبهم أنٌجب  بؤنهشرح للمشاركٌن ي و .موضوعات الساحة

 أنأعلن عن الموضوع األول وما .  راجع معهم عبلمات وإجراءات التوقٌت. نقصان أوعشر ثانٌة زٌادة 

. ٌنتهً الخطٌب األول أعلن عن الموضوع الثانً واستدعً خطٌباً آخر وهكذا

: الخطب تقدٌم. 3

إلى  ةأربع ان الخطبة تتراوح مدتها ما بٌننسق عبلمات وإجراءات التوقٌت للمشاركٌن وٌذكرهم بٌشرح الم

ل ٌعٌن خطٌب لك أناطلب من مساعد المنسق .  النقصان بثبلثٌن ثانٌة أودقائق مع إمكانٌة الزٌادة  ةخمس

 .خطٌب الثانً وهكذاابدأ بتقدٌم الثم . لئللقاء خطبته حتى ٌنصرؾ األول ابدأ بتقدٌم الخطٌب.  مقٌم

: تقٌٌم الخطب. 4

من وبشكل مبسط  ونٌبدأ المقٌم. للمنصة لتقدٌم تقٌٌمهم الشفهً على الخطب مٌنقًممساعد المنسق ال دعواي

ومن ثم ٌقوم مساعد . فً دلٌل المشارك استعراض الخطوط اإلرشادٌة للتقٌٌم والمذكورة فً الفصل الرابع

. برنامجالٌص التقٌٌم وتقٌٌم المنسق بتلل

: مناثال إلى مساخالمن  أعضاء الهٌئة اإلدارٌة لالجتماعاتانتخاب . 5

باستخدام طرٌقة  وأمٌن المراسم وذلك أمٌن السرت الرئٌس الجدٌد ونائب الرئٌس وٌدٌر الرئٌس انتخابا

 .الدلٌلكما هو مشروح فً دلٌل المشارك فً الفصل األول وكما هو مذكور فً نهاٌة هذا  لقوائم االنتخابٌةا

. الخامس االجتماعابتداء من مهامهم أعضاء الهٌئة اإلدارٌة الجدٌدة  أسٌبد

 :مناقشة تنظٌم الخطبة. 6

وذلك باالستعانة . لها اإلعدادكٌفٌة  و الخطب المعدة بشكل جٌد أهمٌةعلى المنسق وباختصار شرح 

شرح  التؤكٌد من ٌجب و. الدلٌل وكذلك فً نماذج الخطب والمذكورة فً نهاٌة هذا دلٌل المشاركبمحتوٌات 

: النقاط التالٌة

الهدؾ العام و الهدؾ  ٌكون .وخاتمة موضوعو مقدمةمنظمة وتحتوي على  الخطب الجٌدة دائماً  . أ

. فً ؼاٌة الوضوح خطبةال الخاص من

 .المستمعٌن تنطلق من وجهات نظر أنمستمعٌن ٌجب ال بها و تقنعفكرتك ل تسوقولكً  . ب

 أهداؾالخطبة على ما ٌدعم  موضوعٌحتوي  أنملفتة لبلنتباه وٌجب  مقدمةتكون ال أنٌجب  . ت

 .تلقى بقوة وبثقة أنوٌجب  مقدمةتكون الخاتمة مرتبطة بال أنخطبتك وٌجب 
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                                          :                                                                                      الخامس لالجتماعُمناقشة و توزٌع المهام . 7

ْدعو  اطلب من جمٌع .  لًاتال االجتماعباختصار مهام و  بدوره ٌشرح والذي مساعد المنسقالرئٌس ٌَ

تتراوح مدتها ،خطبة  إعداداطلب من ثلث المشاركٌن . المشارك ٌللد قراءة الفصل الخامس من لمشاركٌنا

.  القادم لبلجتماعوذلك  من دلٌل المشارك محتوٌات الفصل الرابع إلىوع بالرج ،دقائق ةوخمس ةأربعبٌن ما 

السابع ثم  لبلجتماع إعداد خطبهمالسادس و الثلث األخٌر  لبلجتماع إعداد خطبهم اآلخرالثلث و اطلب من 

  .الرئٌس إلى منصةاعد ال

 :رفع االجتماع. 8

.   االجتماع رفعٌعلن عن دِم ومن ثم القا االجتماعوقت، ومكان  و تارٌل،ٌُعلُن الرئٌُس   

 االجتماع الخامس

 اإلنصبث
 :األهـداف

التؤكٌد على أهمٌة التنظٌم الجٌد ذلك ب السماح لثلث المشاركٌن لعرض خطبة متقدمة للمرة الثانٌة و -

 رئاسة االجتماعاتعن للمشاركٌن  معلومات أكثر تقدٌم -

لمشاركٌن لٌطوروا مهارات اإلنصات مساعدة ا -

 :جدول األعمال

 الرابع ظام وقراءة محضر االجتماعتناللالدعوة المقدمة و . 1

 موضوعات الساحةتقدٌم فقرة . 2

 الخطب تقدٌم. 4

 قدٌم فقرة تقٌٌم الخطبت. 5

 مناقشة رئاسة االجتماعات. 6

 اإلنصاتحول  ةشقانم. 7

 السادس لبلجتماعُمناقشة و توزٌع المهام . 7

رفع االجتماع . 8

1 
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 :الرابع وقراءة محضر االجتماع لالنتظامالدعوة مة و المقد. 

ٌُرّحُب بالمشاركٌن وبع. العلمٌُفتح االجتماع بدعوة من الرئٌس لبلنتظام ومن ثم ٌبدأ بدعاء أَو تحٌة  دها 

 .وبعدها ٌقدم المنسق.  رابعلقراءة محضر االجتماع ال أمٌن السر دعواي

: موضوعات الساحة ةرقف تقدٌم. 2

شرح للمشاركٌن يو. بسرعة األفكاروالؽرض من موضوعات الساحة وكٌفٌة تنظٌم  همٌةاألٌشرح المنسق 

راجع و ي. انقصان أوخمسة عشر ثانٌة زٌادة مدتها سماح فترة  دقٌقتٌن معال تتجاوز خطبهم  أنٌجب  بؤنه

ة من حدٌث ٌنتهً الخطٌب األول أنعلن عن الموضوع األول وما و ي .وإجراءات التوقٌت إشاراتمعهم 

. آخر وهكذا وا مشاركاً دعيعلن عن الموضوع الثانً ويوٌنصرؾ 

: الخطب تقدٌم. 3

من  الرابع االجتماع فصل ٌشرح وباختصار عناصر الخطبة المنظمة كما تم شرحها فً أنعلى المنسق 

بٌن  ما الخطبة تتراوح مدة وإجراءات التوقٌت وذكرهم بان إشارات راجع مع المشاركٌن. دلٌل المشارك

تحدٌد مقٌم اطلب من مساعد المنسق .  ثانٌة النقصان بثبلثٌن أوالزٌادة  إمكانٌةدقائق مع  ةوالخمس ةربعاأل

استدعً الخطٌب  من إلقاء خطبته و ٌنصرؾ ٌنتهً الخطٌب أنبتقدٌم الخطٌب وما  أابدلكل خطٌب وبعدها 

 .  الثانً وهكذا

: تقٌٌم الخطب. 4

وبشكل مبسط  ونٌبدأ المقٌم. منصة لتقدٌم تقٌٌمهم الشفهً على الخطبإلى ال مٌنقًممساعد المنسق ال دعواي

ومن ثم ٌقوم مساعد . من دلٌل المشارك استعراض الخطوط اإلرشادٌة للتقٌٌم والمذكورة فً الفصل الرابع

. برنامجالٌص التقٌٌم وتقٌٌم المنسق بتلل

 :مناقشة رئاسة االجتماعات -5

و المشروحة فً القسم الخامس من دلٌل  البرلمانٌة اإلجراءاتات و ٌناقش المنسق مادة رئاسة االجتماع

 .رئاسة االجتماعات و اإلجراءات البرلمانٌة على للمشاركٌن رٌناو من ثم ٌقوم المنسق بإجراء تم. المشارك

 التمرٌن

 .أطلب من الرئٌس أن ٌؤخذ دور رئٌس االجتماعات فً هذا التمرٌن - أ

تقدٌم أكبر عدد ثم اطلب من المشاركٌن اآلخرٌن . اقتراحاأطلب من احد المشاركٌن أن ٌقدم  - ب

تذكٌر األعضاء  ،الضرورةو على المنسق، بحسب . ممكن من التعدٌبلت و االقتراحات الفرعٌة

 . ذي هو فً قٌد المناقشةوال االقتراح الفوري المعلقب

 .على االقتراح التدرٌب بالتصوٌت النهائً الرئٌس لٌختم - ت
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 :مناقشة اإلنصات. 6

وٌجب التؤكٌد على . ٌشرح المنسق أهمٌة اإلنصات الجٌد كما هو مبٌن فً القسم الخامس من دلٌل المشارك

 :النقاط التالٌة

 .ٌشتمل اإلنصات على االستقبال، و الترتٌب، و التفسٌر، و الرد على المعلومات المسموعة  - أ

اه، و ٌظهر بؤنه مستمتع فً المنصت الجٌد هو الذي ٌنظر إلى عٌنً المتحدث، و ٌجلس إلٌه بانتب - ب

 .مجلسه مع المتحدث، و ٌطرح أسئلة، و ٌعلق على حدٌثة

 التمرٌن

 .له اليمزأطلب من كل مشارك بؤن ٌختار  - أ

. أطلب من احد المشاركٌن أن ٌتحدث إلى زمٌله لمدة ثبلثة دقائق، و ٌخبره عن ماذا فعل ٌوم أمس - ب

 .ال توجد تفاصٌل صؽٌرة جداً 

 .ٌمارس مهارات اإلنصات التً نوقشت فً االجتماع ٌطبق المشارك اآلخر و - ت

 .و بعد ثبلثة دقائق، ٌتم عكس األدوار بٌن المشاركٌن - ث

مهارة  يؾوعة واحدة ثم ناقش معهم تجربتهم و بعد ثبلثة دقائق، اجمع المشاركٌن فً مجم - ج

 :اإلنصات، و اطرح علٌهم األسئلة التالٌة

 تحدث و هو المستمع؟ هل تشعر بؤن أنت المزمٌلك عندما كنت ناحٌة  نم كٌؾ تصؾ شعورك

 زمٌلك قد كان منتبها لما تقول و قد فهم حدٌثك؟

 زمٌلك؟ هل فهمت  هكٌؾ تصؾ شعورك و أنت تستمع إلى زمٌلك؟ هل كنت منتبها لما قال

 حدٌثه؟ ما ذاك الشًء،إن كان هناك شًء، الذي صرفك عن االنتباه لحدٌثه ؟

 .الرئٌسة إلى المنص ٌعٌد المنسق، بعد إتمام التمرٌن،

   :                                                                                                                            سادسلالجتماع الُمناقشة و توزٌع المهام . 7

ْدعو الرئٌس  اطلب من جمٌع .  يلاتاالجتماع الباختصار مهام و  ٌشرح بدوره والذي مساعد المنسقٌَ

الذٌن من المقرر أن ٌقدموا  اطلب من ثلث المشاركٌن. المشارك ٌللد من سادسقراءة الفصل ال لمشاركٌنا

ٌنبؽً على الخطباء أن ٌركزوا على تنظٌم خطبهم، و . همخطبل عدادخطبهم فً االجتماع التالً من اإل

  .نصة إلى الرئٌسٌعٌد مساعد المنسق الم. استخدام اإلٌماءات و حركات الجسد

: رفع االجتماع. 8 

 . االجتماع رفع نع نلعيالقادِم ومن ثم  االجتماعوقت، ومكان و  تارٌل،ٌُعلُن  ٌشكر الرئٌس المشاركٌن ثم 

 

 



18 
 

االجتماع السادس 

 في انخطببتانجسذ  ةغلاإليمبءاث و 
 :األهـداف 

باستخدام على التنظٌم الجٌد و تقدٌم خطبة متقدمة مع التركٌز فً المشاركٌن منمساعدة الثلث الثانً  -

. و حركات الجسد اإلٌماءات

 . االجتماعات إدارةالمشاركة وب بالتدرب و ذلك للمشاركٌن الفرصة إعطاء -

 

 :جدول األعمال

 سماخلا عامتجالا رضحم ةءارق و لبلنتظامالمقدمة والدعوة . 1

 الساحة  تاعوضمو ةرقؾ ميدقت. 2

تقدٌم الخطب . 3

تقٌٌم الخطب . 4

 ةبافً الخط دسجلا ةغل و دور اإلٌماءاتُمناقشة . 5

 رئاسة االجتماعاتب على التدر. 6

 السابع لبلجتماعتوزٌع المهاِم .  7

رفع االجتماع . 8

 :سماخلا عامتجالا رضحم ةءارق و لالنتظامالمقدمة و الدعوة . 1

ٌُرّحُب بالمشاركٌن وبع. العلمٌُفتح االجتماع بدعوة من الرئٌس لبلنتظام ومن ثم ٌبدأ بدعاء أَو تحٌة  دها 

 .وبعدها ٌقدم المنسق.  سماخلقراءة محضر االجتماع ال أمٌن السر دعواي

: موضوعات الساحة ةرقف تقدٌم. 2

شرح للمشاركٌن يو. بسرعة األفكاروالؽرض من موضوعات الساحة وكٌفٌة تنظٌم  همٌةاألٌشرح المنسق 

راجع و ي. انقصان أوخمسة عشر ثانٌة زٌادة مدتها سماح فترة  دقٌقتٌن معال تتجاوز خطبهم  أنٌجب  بؤنه

ة من حدٌث ٌنتهً الخطٌب األول أنعلن عن الموضوع األول وما و ي .وإجراءات التوقٌت إشاراتمعهم 

. آخر وهكذا وا مشاركاً دعيعلن عن الموضوع الثانً ويوٌنصرؾ 
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: الخطب تقدٌم. 3

من  الرابع االجتماع فصل ٌشرح وباختصار عناصر الخطبة المنظمة كما تم شرحها فً أنعلى المنسق 

بٌن  ما الخطبة تتراوح مدة وإجراءات التوقٌت وذكرهم بان إشارات راجع مع المشاركٌن. دلٌل المشارك

تحدٌد مقٌم اطلب من مساعد المنسق .  ثانٌة النقصان بثبلثٌن أوالزٌادة  إمكانٌةدقائق مع  ةوالخمس ةربعاأل

استدعً الخطٌب  من إلقاء خطبته و ٌنصرؾ ٌنتهً الخطٌب أنبتقدٌم الخطٌب وما  أابدلكل خطٌب وبعدها 

 .الثانً وهكذا

: تقٌٌم الخطب. 4

وبشكل مبسط  ونٌبدأ المقٌم. منصة لتقدٌم تقٌٌمهم الشفهً على الخطبإلى ال مٌنقًممساعد المنسق ال دعواي

ومن ثم ٌقوم مساعد . من دلٌل المشارك استعراض الخطوط اإلرشادٌة للتقٌٌم والمذكورة فً الفصل الرابع

. برنامجالٌص التقٌٌم وتقٌٌم المنسق بتلل

: ةبافً الخط دسجلا ةغل و ُمناقشة دور اإلٌماءات. 5

فً الخطابة كما تم شرحها فً دلٌل  و حركات الجسد ءاتٌقوم المنسق بمراجعة سرٌعة لكٌفٌة استخدام اإلٌما

:  المشارك، مركزاّ على النقاط التالٌة

.  اإلٌجابً ةبطخلا تؤثٌرمن زٌد ي ةيلعاؾب دالجسلؽة  و تاءاميإلا استخدامإن  -أ

أن ٌجب  كما .جمٌع الحضور ٌراهاواضحة بما ٌكفً كً  ءات و حركات الجسدكل إٌماٌجب أن تكون  -ب

 .  فً التمكن من ذلك المستمر التدربٌساعد . طبٌعٌة وتلقائٌة الجسدات و حركات تبدو اإلٌماء

 :االجتماعات رئاسةالتدرب على دور . 6

:  االجتماعاتعلى التطبٌق والمشاركة فً  تدربفرصا أكثر للٌقوم المنسق بما ٌلً لٌعطً المشاركٌن 

(  المنتخب ٌُفضل أن ال ٌكون الرئٌس)ٌختار أحد المشاركٌن لٌكون رئٌساً  - أ

 ومون بتقدٌم، كما ٌقة االقتراحومن ثم ٌقوم البقٌة بمناقش اقتراحأحد المشاركٌن بتقدٌم  طلب مني - ب

تذكٌر  ،الضرورةو على المنسق، بحسب . االقتراحات الفرعٌة ر قدر ممكن من التعدٌبلت وأكب

 . ذي هو فً قٌد المناقشةوال االقتراح الفوري المعلقاألعضاء ب

 .بالتصوٌت النهائً التدرٌب الرئٌس لٌختم - ت

.  للرئٌس بإعادة المنصةالمنسق  ٌقوم

 :السابع لالجتماعتوزٌع المهام . 7

بعد . السابع االجتماعبعمل مراجعة سرٌعة لما سٌتم تقدٌمه فً  ٌقوم، والذي مساعد المنسقالرئٌس  دعوي

وا ن ثم ٌطلب من الذٌن لم ٌقدموم. قراءة القسم السابع من دلٌل المشارك مشاركٌن منذلك ٌطلب من جمٌع ال
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الصوت  و ى التنظٌم،ٌجب أن ٌركز الخطباء عل. تالًال االجتماعلخطبة فً ل إلعدادامن الثانٌة  تهمخطب

. للرئٌس منصةال مساعد المنسقعٌد ي. والمفردات

 :رفع االجتماع. 8

 عنو بعدها ٌعلن  ابعسال االجتماعو ٌعلن عن تارٌل ووقت  االجتماعٌشكر الرئٌس جمٌع من شارك فً هذه 

. االجتماع عؾر

االجتماع السابع 

 انصىث وانمفرداث

 :األهـداف

الصوت  ومع التركٌز على التنظٌم الجٌد،" متقدمة"تقدٌم خطبة  فً مساعدة الثلث المتبقً من المشاركٌن -

. والمفردات

 . مراجعة تطور مستواهمفً إعطاء الفرصة للمشاركٌن  -

 :جدول األعمال

 سداسلا عامتجالا رضحم ةءارق و لبلنتظامدمة والدعوة المق. 1

 الساحة تاعوضوم ةرقؾ ميدقت. 2

تقدٌم الخطب . 3

الخطب  تقدٌم. 4

ُمناقشة دور الصوت والمفردات . 5

االجتماع الثامن مناقشة خطط .  6

 .تقٌٌم التطور فً إعداد وتقٌٌم الخطب.  7

. رفع االجتماع. 8

 :سداسلا عامتجالا رضحم ةءارق و لالنتظامالمقدمة و الدعوة . 1

ٌُرّحُب بالمشاركٌن وبع. العلمٌُفتح االجتماع بدعوة من الرئٌس لبلنتظام ومن ثم ٌبدأ بدعاء أَو تحٌة  دها 

 .وبعدها ٌقدم المنسق.  سداسلقراءة محضر االجتماع ال أمٌن السر دعواي

: موضوعات الساحة ةرقف تقدٌم. 2
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شرح للمشاركٌن يو. بسرعة األفكاروالؽرض من موضوعات الساحة وكٌفٌة تنظٌم  همٌةاألٌشرح المنسق 

راجع و ي. انقصان أوخمسة عشر ثانٌة زٌادة مدتها سماح فترة  دقٌقتٌن معال تتجاوز خطبهم  أنٌجب  بؤنه

ة من حدٌث ٌنتهً الخطٌب األول أنعلن عن الموضوع األول وما و ي .وإجراءات التوقٌت إشاراتمعهم 

. آخر وهكذا وا مشاركاً دعيعلن عن الموضوع الثانً ويوٌنصرؾ 

: الخطب تقدٌم. 3

من  الرابع االجتماع فصل ٌشرح وباختصار عناصر الخطبة المنظمة كما تم شرحها فً أنعلى المنسق 

بٌن  ما الخطبة تتراوح مدة وإجراءات التوقٌت وذكرهم بان إشارات راجع مع المشاركٌن. دلٌل المشارك

تحدٌد مقٌم اطلب من مساعد المنسق .  ثانٌة النقصان بثبلثٌن أوالزٌادة  إمكانٌةدقائق مع  ةوالخمس ةربعاأل

استدعً الخطٌب  من إلقاء خطبته و ٌنصرؾ ٌنتهً الخطٌب أنبتقدٌم الخطٌب وما  أابدلكل خطٌب وبعدها 

 .الثانً وهكذا

: تقٌٌم الخطب. 4

وبشكل مبسط  ونٌبدأ المقٌم. منصة لتقدٌم تقٌٌمهم الشفهً على الخطبإلى ال مٌنقًممساعد المنسق ال دعواي

ومن ثم ٌقوم مساعد . من دلٌل المشارك استعراض الخطوط اإلرشادٌة للتقٌٌم والمذكورة فً الفصل الرابع

. برنامجالٌص التقٌٌم وتقٌٌم المنسق بتلل

: والمفردات الصوتُمناقشة دور . 5

المفردات المناسبة فً الخطابة كما هو موضح فً كتٌب  واختٌارٌناقش المنسق أهمٌة الصوت الجٌد 

:  نقاط التالٌةبما ذلك ال. المشارك

صوت الخطٌب الجٌد ٌكون لطٌفاً . صوتك هو من أهم األدوات المإثرة بشكل إٌجابً فً اآلخرٌن - أ

ٌُسمع بسهولة .  محبباً، طبٌعٌا،ً قوٌا،ً متؽٌر النؽمة و

أستخدم جمبلً قصٌرة . ٌفهمها الجمٌع ٌث و التًحدالتترجم أفكارك ومشاعرك إلى لؽة  ٌجب أن - ب

. ملونة قٌقة ووكلمات واضحة د بسٌطة

: الثامن االجتماعمناقشة خطط . 6

ٌُشجع المشاركون الختٌار برنامج معٌن لتطبٌقه فً . برنامجفً ال األخٌر االجتماع هو الثامن االجتماع

. نقاش أو سلسلة من النقاشات المعدة وؼٌرها حلقةأو  ،مإتمرعلى شكل  ،البرنامجأن ٌكون  نٌمك. االجتماع

.  عمله، ٌجب أن ٌشارك أكبر قدر من المشاركٌن فً التحدثوعة المجم اختارتمهما 

: تقٌٌم التطور فً إعداد وتقٌٌم الخطب. 7

ٌُطلب من  و. دلٌل المشاركفً " تقدمكقٌم "لمشاركٌن إكمال استبٌان ٌطلب المنسق من ا إذا سمح الوقت، 

.  للرئٌس صةلمنبعد المناقشة، ٌعٌد المنسق ا. المشاركٌن مشاركة المجموعة بإجاباتهم
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 :رفع االجتماع. 8

 و بعدها ٌعلن ثامنلا االجتماعوقت  و ٌعلن عن تارٌل و االجتماعٌشكر الرئٌس جمٌع من شارك فً هذه 

. االجتماع عؾر نع

ثامن لاالجتماع ا

 استعرض مهبراتك

 :األهـداف 

.  اتاالجتماعرئاسة و خطابةال فً المكتسبة مهاراتاللتدرب على من اتمكٌن المشاركٌن  -

 . وأعضاء المجتمع إلظهار المهاراتو األصدقاء  خاص لؤلهللحفل االستعراضً الالتخطٌط ل -

 :جدول األعمال

 عباسلا عامتجالا رضحم ةءارق و لبلنتظامالمقدمة والدعوة . 1

 السابع   االجتماعتقدٌم الموضوع المختار فً . 2

البرنامج  تقدٌم. 3

الخاص  حفل االستعراضًمناقشة خطط ال.  4

رفع االجتماع . 5

 :عباسلا عامتجالا رضحم ةءارق و لالنتظامالمقدمة و الدعوة . 1

ٌُرّحُب بالمشاركٌن وبع. العلمٌُفتح االجتماع بدعوة من الرئٌس لبلنتظام ومن ثم ٌبدأ بدعاء أَو تحٌة  دها 

 .وبعدها ٌقدم المنسق.  عباسلقراءة محضر االجتماع ال أمٌن السر دعواي

: السابع االجتماعتقدٌم الموضوع المختار فً . 2

حلقة نقاش أو سلسلة من  وأ ،مإتمراً  عباسلا عامتجالا يؾ نيكراشملا هراتخا يذلا البرنامج أن ٌكون نمكي

ٌشجع مشاركة أكبر قدر من المشاركٌن فً  أنٌجب . الخٌار متروك للمشاركٌن. ؼٌرها وأعدة النقاشات الم

.  عامتجالا اذه لالخ التحدث

 :تقٌٌم البرنامج.3

. البرنامج المقدم مساعد المنسق ٌقٌم

: الخاص فل االستعراضًمناقشة خطط الح .4
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 الستعراضحٌث ستكون لهم الفرصة . خاصال الحفل االستعراضًب أن ٌخطط المشاركون فً تقدٌم ٌج

ستقرر المجموعة أي برنامج . وأعضاء المجتمع اآلخرٌن وأصدقائهم همعائلت ألفراد على مهاراتهم الجدٌدة

قشات الخطابة، منا سابقة فًاب، مبلشلالقٌادي  التطوٌر المقترحات جلسة نموذجٌة لبرنامجتشمل . ٌتم تقدٌمه

.  للمشاركٌنإتمام البرنامج  سق شهاداتسٌقدم المن. ع البرنامجم ٌكون حفل عشاءٌُنصح أن . جماعٌة

 :رفع االجتماع. 5

عن و بعدها ٌعلن  تالًال االجتماعو ٌعلن عن تارٌل ووقت  االجتماعٌشكر الرئٌس جمٌع من شارك فً هذه 

. االجتماع عؾر

........................................................................................................................ 

 منبسبت خبصت
و بعد ختام االجتماع الثامن، ٌتعٌن على المجموعة تقدٌم برنامج خاص الستعراض مهارات المشاركٌن 

الجدٌدة والتً اكتسبوها من هذا البرنامج ألفراد عائلتهم، و أصدقائهم، و نادي التوستماسترز الذي ٌرعى 

 .ٌرهم من أفراد المجتمعهذا البرنامج، و أعضائه، و غ

ٌمكن أن ٌقام حفل العشاء فً مقر المدرسة، أو الجامع، أو . ٌمكن أن ٌصاحب هذا البرنامج حفل عشاء

 .مركز  الحً و ذلك لتقلٌل من المصارٌؾ

ٌمكن للمشاركٌن أن ٌقدموا البرنامج الذي هو من محض اختٌارهم، كما هو مبٌن فً فصل االجتماع الثامن 

للشباب أن تقدٌم اجتماع  التطوٌر القٌاديوجد كثٌرا من المشاركٌن السابقٌن فً برنامج . شاركمن دلٌل الم

ٌساهم بعض المشاركٌن فً . للشباب هو أفضل خٌار للبرنامج التطوٌر القٌادينموذجً من احد اجتماعات 

عة البرنامج و عادة ما تقدم المجمو. تقدٌم خطب معدة، و آخرٌن ٌشاركون فً فقرة موضوعات الساحة

. ٌختار المنسق رئٌسا لبلجتماع. باستعراض تطبٌقهم لئلجراءات البرلمانٌة و تمرٌر قرار مبلئم لهذه لمناسبة

 .ومن المقترح أن ٌعطى كل مشارك الفرصة الستعراض مهاراتهم فً الخطابة أثناء هذه المناسبة

تقارٌر و  متابعات لجمٌع وسائل اإلعبلم أرسل . تؤكد من إشهار هذه المناسبة الخاصة قبل و بعد انعقادها

المحلٌة كالصحؾ، والمجبلت، والرادٌو، والتلفزٌون، و ادعوا ممثلً الوسائل اإلعبلمٌة لحضور هذه 

 .  أرسل صور المناسبة إلى وسائل اإلعبلم إن لم ٌستطٌعوا الحضور و تؽطٌة المناسبة. المناسبة

 الملحقات

 أو متحذث؟ كيف تقيم مهبراتك كخطيب

 ...........................:التارٌخ
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من هذا االجتماع السابع فً نهاٌة . ستساعدك األسئلة التالٌة على اكتشاؾ مقدراتك الحالٌة على الخطابة

 .  البرنامج، راجع مدى تقدمك و تحسن مهاراتك

 ال نعم 

   هل تشعر باالرتٌاح عند الحدٌث مع الناس؟

   طرح أفكاره و وجهة نظرك لآلخرٌن؟ هل عندك مشكلة فً

هل تعانً من عادة تدل على التوتر أثناء خطبتك مثل الـتؤتؤه و التلكإ، أو 
   اللعب بؤزرار مبلبسك، أو اللعب بمحتوٌات جٌوبك، الل؟

   و المفردات؟ المفرداتهل تلتزم بقواعد اللؽة العربٌة و لدٌك حصٌلة جٌدة من 

   و تحاول فهم ما ٌقولونه؟ هل تنصت لآلخرٌن

هل ترٌد أن تطور و تحسن من مقدراتك الخطابٌة مع تقٌٌم و تقوٌم اٌجابٌٌن 
   ؟التطوٌر القٌادي للشباببمساعدة من زمبلئك المشاركٌن فً برنامج 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 :انترشيحبث واالنتخبببث
 :هناك طرٌقة تتبع إلجراء االنتخابات

من أعضاء ( وهو الرئٌس المإقت لبلجتماع) دي للشبابالتطوٌر القٌاٌطلب منسق برنامج  .1

و ذلك لتكوٌن القائمة األولى و ( مرشح واحد لكل منصب)المجموعة الترشٌح للمناصب األربعة 

ٌمكن ألي عضو فً . التً تحتوي على الرئٌس ثم نائب الرئٌس ثم أمٌن السر ثم أمٌن المراسم
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، (اسم العضو)________أنا أرشح " ثم قول  المجموعة ترشٌح احد الناخبٌن و ذلك بالوقوؾ

 "._____________لمنصب

فتح باب ( المنسق العام للبرنامج)عندما تكتمل القائمة األولى، سٌطلب الرئٌس المإقت لبلجتماع  .2

ٌقدم االقتراح الرئٌسً عن طرٌق )ثم ٌعلن طلب إؼبلق باب الترشٌحات . الترشٌحات للقائمة الثانٌة

ٌقؾ ((. المزٌد عن اإلجراءات البرلمانٌة الحقا العلمستت)المجموعة لؤلخذ به سإال األعضاء فً 

" ثم ٌقؾ عضو آخر و ٌقول " اقترح إؼبلق باب الترشٌحات"احد األعضاء فً المجموعة وٌقول 

 ".أنا أثنً على هذا االقتراح

ثم " دون للسإال؟هل أنتم مستع( "المنسق العام للبرنامج)بعد ذلك، ٌسؤل الرئٌس المإقت لبلجتماع  .3

ارجوا من المإٌدٌن لهذا االقتراح أن ٌقولوا " ٌقوم بعد ذلك بجمع األصوات على االقتراح و ٌقول 

 "ارجوا من المعارضٌن لهذا االقتراح أن ٌقولوا ال" ثم ٌقول " نعم

بعد أن ٌنتهً كل مرشح من تقدٌم كلمته االنتخابٌة، سٌوزع رئٌس االجتماع المإقت بطاقات  .4

سٌجمع ". القائمة الثانٌة"أو " القائمة األولى"سٌكتب كل عضو على هذه الورقة .  ت للجمٌعالتصوي

سٌتولى . عد األصوات فورابفرز و بعد ذلك الرئٌس المإقت لبلجتماع بطاقات التصوٌت و ٌقوم

 .مهام الهٌئة اإلدارٌة أعضاء القائمة التً تحصل على أكثر عدد لؤلصوات

........................................................................................................................ 

 :ثاعامثجالل ةيرادإلأعضبء انهيئت ا
 :الرئٌس

 .ٌترأس االجتماعات .1

 .مسئول عن تخطٌط و تنسٌق االجتماعات .2

 .ٌتؤكد من أن أعضاء الهٌئة التنفٌذٌة والمشاركٌن قد اعدوا ألدوارهم جٌداً  .3

 :ائب الرئٌسن

 .ٌساعد الرئٌس فً اإلعداد للبرامج .1

 .ٌتولى مهام الرئٌس فً حال ؼٌاب الرئٌس .2

 5-4)أما الخطب المعدة ( دقٌقة إلى دقٌقتٌن" )موضوعات الساحة"قاتً لفقرة يٌتولى مهمة الم .3

 (دقائق

 :أمٌن السر

 .ٌحتفظ بسجبلت و محاضر االجتماعات .1

 .ٌقرأ محضر االجتماع السابق .2

 .فً حفظ األدوار، توزٌع المواد، والتواصل مع أعضاء المجموعة إن لزم األمر سقٌساعد المن .3
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 :أمٌن المراسم

 .مسئول عن  حفظ أدوات و أجهزة النادي و تحضٌرها .1

 .إعداد و تجهٌز مكان االجتماع .2

 (الل...هالمقاعد، التكٌٌؾ، االضاء)اعات فً االجتم األعضاء مسئول عن راحة الضٌوؾ و .3

 .رئٌس فً حفظ النظامٌساعد ال .4

 .ربما ٌرؼب بعض المجموعات فً تؽٌٌر واجبات أعضاء الهٌئة التنفٌذٌة

 :نمىرج جذول األعمبل
 -كلذ أمكن ت متى ماقولا ىلإ ساعتٌن باإلضافة إلى عشرة دقائق تضاؾب ردقتما  ةدم ىلإ كل اجتماع جاتحي

عندما تكون مدة  ألعمالجدول اٌمكن تعدٌل أو تؽٌٌر . و تضاؾ فً اؼلب األحٌان إلتمام فقرة التقٌٌم

 .االجتماع اقل من ساعتٌن

 (خمسة دقائق كحد أقصى: )الرئٌس .1

a. ٌدعوا إلى االنتظام. 

b. أو كبلهمالعلمالدعاء، تحٌة ا ،. 

c. الترحٌب باألعضاء والضٌوؾ. 

d.  من االجتماع الثالث إلى الثامن و ٌجب )طلب قراءة محضر االجتماع من قبل أمٌن المراسم

 (ة دقائق فقطأن تحدد الفترة بثبلث

e. تقدٌم المنسق العام . 

 (دقٌقة كحد أقصى 15من دقٌقة إلى : )لمنسقا .2

a. ٌناقش أدوار االجتماع. 

b.  إن كان مناسبا"موضوعات الساحة"ٌعد و ٌقدم تمرٌن ،. 

c.  و ٌتحدث مع . نو مهام المقٌمً( التوقٌت، الترتٌب)ٌشرح تفاصٌل تقدٌم فقرة الخطب

 .دوار المقٌمٌن لكل خطٌبم لتعٌٌن أمساعد المنسق العا

d. ٌقدم الخطباء إللقاء خطبهم بالترتٌب. 

e. ٌعٌد المنصة للرئٌس لقٌادة االجتماع. 

 (دقٌقة كحد أقصى 15)مساعد المنسق  .3

a. الشخصً، إذا ناسب األمر ٌدعوا الطبلب للتقٌٌم. 

b. ٌلخص التقٌٌم و ٌقٌم البرنامج. 

c. ٌعٌد المنصة للرئٌس لقٌادة االجتماع. 

 : المنسق .4

a. قدم البرنامج التعلٌمً، إن كان مناسباي. 

b. ٌعٌد المنصة إلى الرئٌس لقٌادة االجتماع. 
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 (دقائق كحد أقصى 10: )مساعد المنسق .5

a.  التالٌة و ٌرشد الطبلب إلى كٌفٌة اإلعداد لخطبهم لبلجتماعاتٌناقش و ٌشرح األدوار. 

b.  التالٌة لبلجتماعاتٌعٌن ادوار الخطباء. 

c. االجتماع ٌعٌد المنصة للرئٌس لقٌادة. 

 :الرئٌس .6

a. ٌقدم مبلحظات ختامٌة و ٌعبر عن شكره وامتنانه ألصحاب األدوار والمشاركٌن. 

b. ًرفع االجتماع، و إعبلن وقت و مكان االجتماع التال. 

........................................................................................................................ 

 :عينت نمخطط هيكم انخطبت
مخططات لهٌكل الخطب و التً تستخدم من قبل خطباء بارعٌن و متمرسٌن و الٌوجد هناك أنواع عدٌدة من 

. خاتمةالموضوع ؾالمقدمة ؾال الخطط لهٌكل الخطبة مرتبة على نمط عام واحد وهوو مع ذلك، فكل . خبراء

 :والذي ٌحتوي على ثبلثة نقاط رئٌسٌة النموذجٌة و فٌما ٌلً ستجد مخططا بسٌطا لهٌكل الخطبة

 :المقدمة .1

a.  الجمهورتجذب اهتمام. 

b. تمهد و تقود إلى موضوع الخطبة. 

 :الموضوع .2

a. النقطة األولى: 

i. عرض حقٌقة من الحقائق. 

ii. الحقٌقة لكعرض المواد التً تساند ت. 

b. النقطة الثانٌة: 

i. عرض حقٌقة من الحقائق. 

ii. ةالحقٌق لكعرض المواد التً تساند ت. 

c. النقطة الثالثة: 

i. عرض حقٌقة من الحقائق. 

ii. الحقٌقة عرض المواد التً تساند تلك. 

 :الخاتمة .3

a. عرض ملخص الخطبة. 

b. ارة قوٌة ال تنسىالدعوة إلى فعل أو عمل أو االختتام بعب. 
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 :تقذمكقيم 
حة و عملت فً مختلؾ لقد ألقٌت خطبتٌن حتى اآلن و باإلضافة إلى ذلك فقد شاركت فً موضوعات السا

و اآلن هذا هو وقت . األدوار القٌادٌة فً االجتماعات و كانت لدٌك فرصة لتقٌٌم خطب األعضاء اآلخرٌن

 ل نموذج التقٌٌم الشخصً هذاخذ عدة دقائق إلكما .جٌد لتقٌٌم تقدمك و مراجعة ما كتبته و مراجعة أهدافك

لى نفسك من طبق كل عبارة ع. وعة بمساحتٌن فارؼتٌنتوجد سلسلة من العبارات متب: فً الصفحات التالٌة

صنؾ درجة كفاءتك بناء على مقدار عبلقة كل عبارة بك، . وكٌؾ أصبحت اآلن ناحٌة وضعك فً السابق

 :باستخدام الدلٌل التالً

 .ممتاز، قوة شخصٌة .1

 .للتحسن طيسبل اجمجٌد جدا،  .2

 .مقبول، ٌمكن أن ٌكون أفضل .3

 .جهد إضافً ٌجب أن أتحسن، ٌستحق بذل .4

 .نقطة ضعؾ هامة و تستلزم انتباه فوري .5

 الجملة
عندما بدأت فً 

 البرنامج
 تلمكأعندما 

 البرنامج

   معدة  اشعر بثقة و راحة عندما القً خطبة

   استمتع بالحدٌث أمام الجمهور   

   ر سي و هلوهسب يتبطخل قوشم عوضوم إٌجاد أستطٌع

   شاملاعد للخطبة التً أقدمها بشكل جٌد و 

 ؾدهلا و ماعلا ؾدهلافً التخطٌط لخطبتً و فً ذهنً  ابدأدائما 
 ةبطخلا نم صاخلا

  

دائما أفكر ملٌا بحاجة الجمهور و رؼباتهم عند التخطٌط للخطبة 
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 الجملة
عندما بدأت فً 

 البرنامج
 تلمكأعندما 

 البرنامج

   أنا قادر على ترتٌب أفكاري بصورة واضحة و منطقٌة 

   أتحدث بصدق و إخبلص وحماسة 

تقودنً إلى تعمل مقدمة خطبتً على جذب انتباه الجمهور و 
 موضوع الخطبة 

  

ادعم أفكار خطبتً الرئٌسٌة بمعلومات و أمثلة ذات صلة مباشرة 
 بالموضوع 

  

   أختم خطبتً بشكل محدد، و حاسم، و ال ٌنسى 

   انتقل بسبلسة بٌن المقدمة و الموضوع والخاتمة 

أنا قادر على الخطابة بفعالٌة بدون االعتماد على القراءة من 
 الورقة  

  

الفراغ مثل  ءب من خلوها من أصوات ملٌمتاز إلقائً للخط
 ....."ينعي" ،" مممإم"، "آهآآ"

  

   متاز صوتً بسهولة سماعة بدون أن ٌكون مرتفعاي

   استخدم تنوع الصوت إلضافة األهمٌة و األحاسٌس لكلماتً

   ٌمتاز إلقائً بخلوه من الحركات التً تسبب تشتت انتباه الجمهور
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 الجملة
عندما بدأت فً 

 البرنامج
 تلمكأعندما 

 البرنامج

و تعابٌر وجهً بؤنها ذات معنى و  يدسج ةغل تمتاز إٌماءاتً 
 ؼاٌة وهً طبٌعٌة و تلقائٌة

  

بعناٌة و التً تحمل رسالتً للمستمعٌن بدقة و  المفرداتاختار 
 زهاء

  

   منها علمأتقبل برحابة تقٌٌم اآلخرٌن لخطبتً و أحاول أن أت

   أنا قادر على اإلنصات بعناٌة و تحلٌل خطب اآلخرٌن

   ادر على تقٌٌم خطب اآلخرٌن بصورة لبقة و مفٌدة لهمأنا ق

قادر على التفكٌر بسرعة و بوضوح فً حاالت الخطب  انأ
 االرتجالٌة
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 لبلجتماعات من الثانً إلى الرابعنموذج تقٌٌم الخطبة 

 

 ...................:التارٌخ...........................:اسم المقٌم....................:عنوان  الخطبة

 

لزمبلئه  بنفسه إن الؽاٌة من هذه لخطبة للمشارك فً برنامج القٌادة والشباب هو التعرٌؾ: للمقٌممبلحظة 

وجه الخطٌب إلى مواطن . ٌجب أن تحتوي الخطبة على مقدمة و موضوع و خاتمة. لمشاركٌن فً البرنامجا

و  لهكن مشجعا . فبل تكن منفرا و ال محبطا للخطٌب .التحفٌز أسلوبو طرق التحسن و التطور مع مراعاة 

 اإلجابةإلى التقٌٌم الشفهً، الرجاء  ضافةباإلو . و الرئٌسٌة للتحسن األساسٌةاخبره عن بعض المجاالت 

 :التالٌة تحرٌرٌاً  األسئلةعلى 

 المجموعة الخطٌب جٌداً؟ أعضاءهل عرؾ 

 

 كافٌاً؟ إعداداهل عكست الخطبة 

 

 

 هل تحدث الخطٌب بوضوح و بصوت مسموع؟

 

 

 هل احتوت الخطبة على مقدمة و موضوع و خاتمة محددة؟

 

 

 خطٌب؟ما هً نقاط القوة التً ٌمتلكها ال

 

 

؟ أدائهفً أن ٌطور من  تساعدهعلى الخطٌب لكً ( اقتراح واحد أو أثنٌن)ما ذا تقترح 
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الخامس  لبلجتماعنموذج تقٌٌم الخطبة 

 .................:التارٌخ................................:المقٌم...............................:العنوان

لزمبلئه  إن الؽاٌة من هذه لخطبة للمشارك فً برنامج القٌادة والشباب هو التعرٌؾ بنفسه: ميمبلحظة للمق

وجه الخطٌب إلى مواطن . طبة على مقدمة و موضوع و خاتمةٌجب أن تحتوي الل. لمشاركٌن فً البرنامجا

و  لهكن مشجعا . فبل تكن منفرا و ال محبطا للخطٌب .التحفٌز أسلوبو طرق التحسن و التطور مع مراعاة 

 اإلجابةإلى التقٌٌم الشفهً، الرجاء  باإلضافةو . و الرئٌسٌة للتحسن األساسٌةاخبره عن بعض المجاالت 

 :تالٌة تحرٌرٌاً ال األسئلةعلى 

 هل تمكن الحضور والمشاركٌن فً البرنامج من معرفة الخطٌب جٌداً؟

 

 هل أعد الخطٌب لخطبته جٌداً؟

 

 

 هل تحدث الخطٌب بوضوح و كان صوته مسموعاً؟

 

 

 هل احتوت الخطبة على مقدمة و موضوع وخاتمة واضحة و محددة؟

 

 

 ما هً مواطن القوة فً أداء التً ٌمتلكها الخطٌب؟

 

 

ؾ ٌمكنك تساعد الخطٌب على تحسٌن أداءه، أعط اقتراح واحد أو اثنٌن؟ كً
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 لبلجتماع السادسنموذج تقٌٌم الخطبة 

 ................... :التارٌخ.......................... :المقٌم..........................:العنوان

 

ٌركز الخطٌب على ترتٌب خطبته و استخدام  أنإن الؽاٌة من هذه الخطبة هً : مبلحظة للمقٌم

ى مخطط لهٌكل الخطبة، بحٌث تتضمن مقدمة، و تستند الخطبة عل أنٌجب . و لؽة الجسد اإلٌماءات

، و تعابٌر الوجه، و لؽات الجسدوحركات  اإلٌماءاتٌنبؽً أن ٌستخدم الخطٌب . مةموضوع و خات

كما ٌنبؽً للخطٌب أن ٌتجنب . وذلك لتؤكٌد وجهة نظره فً الخطبة و تعزٌز رأٌه األخرىالجسد 

بطرٌقة سلسة و  الجسدو حركة  اإلٌماءاتٌجب أن تإدى . التً تخالؾ محتوى الخطبة الجسدحركات 

شجع . أدناهستكمله فً النموذج الذي  ن تقٌٌمك الشفهً مكمبل للتقٌٌم التحرٌري والمفصل ولٌك. طبٌعٌة

 .الخطٌب و حثه على الرقً أكثر بمستواه فً الخطابة

 على حسب فهمك؟ ما مدى دعم  العام؟ و ما هو هدؾ الخطبة الخاص هو هدؾ الخطبة ما

 الخطبة؟ ألهداؾالخاتمة 

 

 

 الخطبة أكثر فعالٌة؟ كٌؾ ٌمكن أن تجعل مخطط هٌكل 

 

 

  رسالته؟ دلل على  إٌصالفً  الجسدو حركات  اإلٌماءاتما مدى فعالٌة الخطٌب فً استخدام

 .ذلك بؤمثلة

 

 

  ؟الجسدو حركات  لئلٌماءاتالخطٌب  أداء طبٌعةما مدى سبلسة و 

 

  التعابٌر وهل شؽلك الخطٌب بحركاته و تعابٌره عن صلب الخطبة؟ ماذا كانت تلك الحركات 

 المبالػ فٌها؟
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السابع  لبلجتماعنموذج تقٌٌم الخطبة 

.................. :التارٌخ.................................. :المقٌم.........................:العنوان  

الحدٌث و  أثناءإن الؽرض من هذه الخطبة هً مساعدة الخطٌب على اكتساب صوت جٌد : مبلحظة للمقٌم

 أسالٌبٌجب علً الخطٌب أن ٌجرب  .الجمهورالتً توصل رسالتك بفعالٌة إلى  المفرداتتعلم اختٌار 

كما ٌنبؽً أن ٌكون . عدٌدة و ٌؽٌر فً شدة الصوت، وسرعة الحدٌث، و حدة الصوت و نبرته صوتٌة

ٌجب أن تكون كلمات الخطٌب واضحة، و زاهٌة،  و مناسبة متجنبا بذلك . التؤثٌر العام للصوت سار و حمٌم

ٌم و ذلك نموذج التقً إتمامالرجاء . و تراكٌب الجمل التً تضفً ؼموضا و تشوش الرسالة المفردات

 ٌشتمل كما ٌرجى أن. عندما ٌستحق ذلك إلطراءابتؤكد من أن تشجع الخطٌب . أدناه األسئلةعلى  باإلجابة

.األمرطٌب إن لزم خال أداءتقٌٌمك أٌضا على اقتراحات محددة لتحسٌن   

 هل استخدم الخطٌب التنوع الصوتً لٌزٌد فً تؤثٌر خطبته؟ 

 

 هل تحدث الخطٌب بسرعة أم ببطء؟ 

 

 

 كان صوت الخطٌب واضحاً؟ هل 

 

 

  ؟وحمٌما ساراهل كان صوت الخطٌب 

 

 

 هل أعدت الخطبة بشكل جٌد؟ 

 

 

 هل كانت كلمات الخطٌب مناسبة للمستمعٌن؟ 

 

 

 هل استخدم الخطٌب كلمات ٌمكن أن تفسر تفسٌرا آخر؟ 

 

 

 هل كانت جمل الخطٌب قصٌرة، و سهلة و مفهومة؟ 

 

 ملونة؟  ذهنٌة رسم صورة استخدم الخطٌب كلمات زاهٌة ساعدت على


